Ogłoszenia 22 marca 2020
Wpisany przez Administrator
Sobota, 21 Marzec 2020 15:07

1. Czas, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej
przyjaźni z Bogiem. Dobrze go wykorzystajmy, aby ugruntować w sobie człowieka prawego
sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego.

2. Stolica apostolska udziela odpustu specjalnego wiernym dotkniętym pandemią
koronawirusa /link/.

3. Dyspensa Ks. Biskupa i informacje Kurii Diecezjalnej /link/ .

4. Dzisiaj o godz. 10.00 będzie transmitowana Msza Św. z naszego kościoła. Aby w niej
uczestniczyć należy uruchomić facebooka i w wyszukiwarce wpisać nazwę Parafia św. Jadwigi
Królowej w Janowie Lubelskim.

5. Od poniedziałku będą dostępne na stronie internetowej diecezji katechezy dla dzieci i
młodzieży.

6. Od piątej niedzieli Wielkiego Postu, za pośrednictwem strony internetowej diecezji, zostaną
przeprowadzone diecezjalne rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

7. W poniedziałek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele.

8. We wtorek obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją
niemiecką.

9. W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16.00
i 18.30
. Uroczystość tę
obchodzimy jako Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
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10. W związku z epidemią nie będzie nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a także
spowiedzi wielkopostnej dla całej Parafii w konkretnym dniu. Z tej racji zachęcamy do
korzystania z Sakramentu Pokuty podczas Mszy Św. W razie obawy, co do formy spowiedzi
przy konfesjonale, prosimy o kontakt w zakrystii.

11. Nie będzie czynna również kancelaria, dlatego w sprawach pilnych prosimy o kontakt
mailowy lub telefoniczny. Numer telefonu do kancelarii i ks. proboszcza 15/8721716, a do ks.
wikariuszy 15/8723393.

12. „Baranek” na stół wielkanocny jest do nabycia za ławkami na środku kościoła.

13. Dziękujemy mieszkańcom IV klatki bloku przy ul. 8 września 15 za ofiarę na kwiaty 220 zł.
W tym tygodniu o opiekę nad naszą świątynią prosimy mieszkańców bloku przy ul. 8 września
17. Dziękujemy także za bezimienną ofiarę 150 zł.

14. Przypominamy, że w weekend nastąpi zmiana czasu.
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